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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

   ۰۴/۰۸/۲۰۲۱                                  لمر احسان                         

 جناب دکتور صاحب کاظم 

سند از بیرق دوران کارمل این هم   

 

مورخ   (بود سرخ  رنگ همان بازهم بیرق  رنگ کارمل ببرک زمامداری دورۀ دربا سپاس از توضیح مجدد تان )

 دوم اگست با کمال احترام با چند سطر مختصر و فوتو ها ی را خدمت تقدیم میدارم. 

حاکمیت   ادامۀ بیست ماه  و همآمدن کارمل توام با لشکر کشی روسها روی کار که  شمسی 1358جدی   6بعد از 

به اقداماتی برای پرده پوشی جدید رژیم  .دوره خون و بربریت و دهشت  بود یا  امینحفیظ هللا تره کی ــ نور محمد 

ببرک  1359و در اول ثور ، که تغییر دوباره رنگ بیرق و غیره شامل آن است. زد ه بود دستظاهری آنچه گذشت

 در کارمل یفوتو)  بیرق جدید دولتی سیاه و سرخ و سبز را در ارگ جمهوری بر افراشتکارمل با ایراد بیانیه ای 

در دوران کارمل نشان خلق و نام خانه خلق که از بقایای رژیم تره کی ــ   را مالحظه فرمائید(. بیرق افراشتن روز

 امین بود از در و دیوار ارگ برداشته شد.  

ضمناً در عین روز او در دفتر کمیته مرکزی حزب شان 

)تعمیر وزارت دفاع دوران جمهوری( بیرق حزبی  جدید 

 . (است اخیر صفحه  فوتو در)افراشت  را بر

   https://www.google.com اینترنتدر صفحه   وقتی

فوتو های روز  می نویسیم  (بیرق دوران کارمل )

با توضیح و افراشتن بیرق جدید )بجای بیرق سرخ خلقی( 

فوتو ها از   روی صفحه می آید .حتی متن بیانیه  کارمل 

.google.com  

 گرفته شده است. 
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در دوران کارمل د.خ. .فوتو از یکی از جلسات حزبی با بیرق ح    
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